
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. május 04-én tartott  nyilvános üléséről 
15:00 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda. 

Jelen vannak: 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke    polgármester (Köveskál) 
Molnár Endre   társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla ) 
Kovács Csaba Károly társulás tagja     polgármester (Balatonhenye) 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Dr. Varró Gábor elnök:  köszönti  a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács
tagjaiból  3  fő  jelen,  így  határozatképes  az  ülést  megnyitja.  Javasolja  a  meghívó  szerinti
napirendet jóváhagyásra. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

8/2017. (V. 04.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2017.  május 04-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1.) 2016. évi költségvetés módosítása
2.) 2016. évi zárszámadás elfogadása
3.) Óvoda tálalókonyha javításának intézkedési terve 
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1.) 2016. évi költségvetés módosítása

Dr. Varró Gábor elnök:  mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e
észrevétel, kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért  javasolja elfogadásra a 2016.
évi költségvetés módosítását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

9/2017. (V. 04.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 
2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a 
gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2016. évi költségvetés bevételi
főösszegét 18.884.715 forintban kiadási főösszegét 18.884.715 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások                                                                                                             0  Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 84.008 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 0 Ft
g )felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások                                                      18.800.707 Ft

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 18.875.707 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 8 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 9.000 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
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V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  20.559.371 forintban,  kiadási  főösszegét  20.559.371 forintban állapítja
meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások                                                      11.889.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.197.136 Ft
c) dologi kiadások 5.239.765 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 233.470 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 10.664 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 20.548.707 Ft

VIII. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet;

IX. Az Óvoda tekintetében
a)  a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet 
tartalmazza.

2.) 2016. évi zárszámadás elfogadása

Dr. Varró Gábor elnök:   ezen napirend vonatkozásában is megkapták az anyagot. Kérdezi,
hogy van-e észrevétel, javaslat, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért kéri, hogy aki  a
2016. évi zárszámadást el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

10/2017. (V. 04.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3)
bekezdése alapján dönt a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról: 

I.   A  Társulási  Tanács  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2016.  évi
költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 18.884.715 Ft – ban,költségvetési
kiadás főösszegének teljesítését 18.882.914 Ft – ban állapítja meg.

II. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül a 

a) személyi jellegű kiadások teljesítését        0 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését        0 Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadások teljesítését                                                        82.207 Ft-ban,
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését                  18.800.707 Ft-ban,
e) általános tartalék                                                   
0 Ft-ban,
f) felújítási kiadások teljesítését  0 Ft-ban,
g) intézményi beruházások teljesítését 0 Ft-ban,
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                                     0 Ft-ban,
i) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                                                 0 Ft-ban,
állapítja meg.

III.  A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül a 

a)  működési bevételek teljesítését                      8 Ft-ban,
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését 0 Ft-ban,
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését 0 Ft-ban,
d) támogatásértékű működési célú bevételek 
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését                           18.875.707 Ft-ban, 
e)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését 0 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételek teljesítését               9.000 Ft-ban,
 ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.000Ft-ban
állapítja meg.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési
bevétel  teljesítésének  főösszegét  20.558.433  forintban,  a  kiadás  teljesítésének  főösszegét
20.075.653 forintban állapítja meg.

VI.  2016.  évi  költségvetés  teljesítésének  kiadási  főösszegén  belül  a  Köveskál  Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
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a) személyi juttatások teljesítését                                              11.704.827 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését 3.155.813 Ft-ban,
c) dologi kiadások teljesítését 4.981.543 Ft-ban,
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését 0 Ft-ban,
e) általános tartalék 0 Ft-ban,
f) felújítások teljesítését 0 Ft-ban,
g )beruházások teljesítését 233.470 Ft-ban,
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban,
i)függő kiadások teljesítését 0 Ft-ban,

VII.  2016.  évi  költségvetés  teljesítésének  bevételi  főösszegén  belül  a  Köveskál  Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését 0 Ft-ban,
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről teljesítését 0 Ft-ban,
c) közhatalmi bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
d) működési bevételek teljesítését                                   9.726 Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését  18.800.707 Ft-ban,
                                             előző évi pénzmaradvány igénybevétele     1.748.000  Ft-ban,

VIII.  A Társulási  Tanács a Köveskáli  Óvoda költségvetési  létszámkeretét  4 főben állapítja
meg, mely 4 fő közalkalmazottat tartalmaz.

IX. (1)  A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b)  a  megállapított  bevételi  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2.
melléklet;
c)  a  megállapított  kiadási  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2
melléklet;
d) a vagyonkimutatást a 3. melléklet;
e) a maradvány kimutatást a 4. melléklet
f)  az eredmény kimutatást az 5.melléklet
g)  a  szakfeladatonkénti  kimutatást  a  költségekről  és  a  megtérült  költségekről  a  6.számú
melléklet;
tartalmazza.

X. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda tekintetében 
a) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 7. melléklet;
b) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását 8. melléklet;
c) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 9. melléklet;
d) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről a 10. melléklet;
e) a maradvány kimutatást a 11. melléklet
f) vagyonkimutatást a 12. melléklet,
g) az eredmény kimutatást a 13. melléklet
h) ) a szakfeladatonkénti kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14.számú
melléklet;
i)  az  immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  koncesszióba,  vagyonkezelésbe  adott  eszközök
állományának alakulásáról a 15. számú melléklet;
j) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 16. melléklet
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tartalmazza.
3.) Óvoda tálalókonyha javításának intézkedési terve

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:  az előzményekről szeretne pár szót elmondani.
Véletlenül  került  be  az  óvodába  a  NÉBIH-től  egy fiatalember,  ahol  régen volt  az  óvoda
konyha  azt  szerette  volna  felkeresni,  de  az  önkormányzati  irodába  alpolgármester  úr
tájékoztatta,  hogy  az  a  konyha  már  megszűnt,  de  a  településen  működik  óvoda.  Ez  a
fiatalember elmondta, hogy a minőségbiztosítási rendszerük kiépítéséhez szükségesek ezek a
„teszt  audit”  mérések,  és  ha  megengedi,  akkor  ezt  elvégzi  az  óvoda  tálaló  konyhája
vonatkozásában.  Megtörtént  a  folyamat,  és  kérdezte  tőle,  hogy  mennyi  pontot  értek  el,
közölte, hogy 68 pontot, de ne fogja fel tragikusan, mert a hiányosságok olyan apróságok,
amit gyorsan pótolni, illetve orvosolni lehet. Amit lehetett, apró javításokat elvégeztek, utána
néztek.  Megmondja  őszintén,  hogy nem végeztek  vendéglátóipari  főiskolát,  nem tanultak
élelmiszermérnöknek,  erre  nem  voltak  felkészülve.  Úgy  látszik,  hogy  már  ezekkel  a
dolgokkal is kell foglalkozni, mert majd évente fognak jönni ellenőrizni és komoly büntetések
várhatóak.  Amin  felbosszantotta  magát,  hogy  az  óvoda  mindig  becsületesen  elrakja  az
ételmintákat, de a vizsgálat során kiderült, hogy 29 fő alatt nem is kötelező ételmintát elrakni.
Hiába volt elrakva minta, abban is talált kifogást, mert nem volt jól megírva, mert nem volt
rajta az óra, perc, csak a dátum, továbbá a mennyiségét is kifogásolta, hogy elő van írva, hogy
mennyi grammnak kell meglenni. Úgy döntött, és mondta is a kollégáknak, hogy nem tesznek
el ételmintát, mivel nem érik el a 29 főt. Ennyit szeretett volna csak elmondani. 

Dr. Varró Gábor elnök:   a hiányosságokra majd kell találni mindenképpen forrást. Javasolja
az intézkedési terv elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

11/2017. (V. 04.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napköziotthonos  Óvoda  Tálalókonyhájának  minőségvezérelt  közétkeztetés  programra
vonatkozó intézkedési tervét jóváhagyja. 

Dr. Varró Gábor elnök:   kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy
nincsen, ezért megköszöni az ülésen való részvételt és 15:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Dr. Varró Gábor Kovács Csaba Károly
társulás elnöke   társulás tagja
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